
 
 

                
                                              Cerklje na Gorenjskem, December 2022 
 
 
 
Zadeva: PROŠNJA ZA DONACIJO 
 
Spoštovani! 
 
Šolski sklad je bil v OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem ustanovljen leta 2001, z namenom vsem 
otrokom omogočiti, kar najboljše pogoje in možnosti za kakovostno pridobivanje znanja ter prijetno in 
razgibano preživljanje časa v šoli.  
 
V vrtcu in v šoli se trudimo, da otrokom oz. učencem izboljšujemo pogoje za delo, učenje in druženje. 
Pomagamo tudi vsem, ki pomoč potrebujejo in v dejavnosti želimo vključevati vse učence.  
Sredstva zbiramo tudi sami z organizacijo Miklavževega sejma, dobrodelno prireditvijo Podarim ti pesem 
in  mesečnim zbiranjem odpadnega papirja. 
Zbrana sredstva se namensko porabijo za pomoč socialno ogroženim družinam, sofinansiranje bivanja 
vseh učencev v šolah v naravi  v 3., 5., 6., 7. in 8. razred.  
 
Za dejavnosti v tem šolskem letu zbiramo sredstva in močno računamo na vašo podporo pri delovanju 

sklada. Naši cilji so, da bomo finančno podprli izvedbo šol v naravi, dejavnosti za nadarjene, pomagali 

socialno ogroženim družinam, prednostno pa še naprej zbiramo sredstva  saj smo zaenkrat nakupili 

osnovne elemente. Načrtujemo izvedbo izboljšav doprinosa, ki ga bomo izvedli na šoli. S tem bomo 

omogočili udeležbo večjega števila učencev, ki se zaradi večjih stroškov tabora v Centrih šolskih in 

obšolskih dejavnosti ne morejo udeležiti. 

 
 

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam kot donator pomagate doseči zastavljene cilje. 

Iskreno se Vam zahvaljujemo za vsak prispevek, nakazan na  
 

transakcijski račun šole  SI 0110 0609 9011 803,  
 

s sklicem SI00 292021  
                                                    s sklicem SI00 292022 
                                        in pripisom »za šolski sklad šola« ali  

za »šolski sklad Vrtec Murenčki«  
 
Že vnaprej hvala za Vašo pomoč. Vsak prispevek bo košček v mozaiku k izpolnitvi tako pomembnega 

cilja, da skupaj pripomoremo k boljši socialni vključenosti naših otrok in izpeljavi različnih dejavnosti. 

Obljubljamo, da se bomo potrudili, da bo vsak evro, ki ga boste podarili, preudarno in koristno uporabljen.  



 
 
Vse Vas lepo pozdravljamo. 
 
 
           Špela Studen                                                                                        mag. Boštjan Mohorič 
predsednica Upravnega odbora šolskega sklada                                               ravnatelj 
                                                                                

 
 
 

 
 

Občutek vrednosti je izvir, ki nikoli ne ugasne. 
                                                                         (Alenka Rebula) 

 


